
О Т К Р И В А Н Е 

 

О.р. ген. м-р  Стефан Димитров, председател на УС на СОР „Атлантик”. 

 

 

Уважаеми г-н Mинистър на отбраната, 

 

Уважаеми г-н Димитров – председател на Комисията по външна политика 

и отбраната на НС, 

 

Уважаеми г-н Гайтанджиев  – постоянен секретар на Министерството на 

външните работи,  

 

Ваше превъзходителство г-н Стефано Бенацо – посланик на Италия,  

 

Драги гости от посолствата, 

 

Уважаеми депутати, генерали и офицери, академици, професори и доценти 

от академичната общност, 

 

Уважаеми колеги председатели и членове на неправителствени 

организации от сектора за  сигурност и отбрана, 

 

Драги гости от Студентския клуб на политолога,  

 

Дами и господа от бизнеса, 

 

Драги гости, 

 

Добре дошли на днешната национална конференция, на тема:  

 

„Интелигентната отбрана: националната отбранителна 

политика и инвестициите в отбраната през второто 

десетилетие на 21 век” 
 

 

По традиция, СОР „Атлантик”  организира конференции или кръгли 

маси по актуални теми на националната и международната сигурност. Ще 

спомена само, някои от дискутираните от нас теми: Стратегията за 

сигурност на Р. България; Стратегическата концепция на НАТО; новите 



предизвикателства за сигурността – киберотбраната  и енергийната 

сигурност. 

 

Сега, на тази конференция, си поставяме за цел да направим  

широко обсъждане на отбранителната политика на България, като 

съставна част от политиката но НАТО през следващите 10 години и 

възможностите за инвестиране в отбраната. 

 

След Лисабонската конференция на НАТО,  където бе приета новата 

стратегия  на Алианса, се пристъпи към реализация на заложените в нея 

приоритети. В началото на февруари т.г., на Мюнхенската конференция по 

международната сигурност, генералният секретар на НАТО  г-н Расмусен 

подчерта , че пристъпваме кам изграждане на сигурност в нова обстановка 

с „фискалните предизвикателства” към страните, т.е.  в режим на 

икономии. Това важи  и за Р. България. Известно е, че делът на военният 

ни бюджет от брутния ни вътрешен продукт за тази и следващите години 

намалява, в сравнение с този на предшестващите години, което  налага и  

изисква от нас  нови подходи в тази област и търсене на по голяма 

ефективност. Или налага ни се с повече гъвкавост и по-малко 

ивнестиции в отбраната да получим повече сигурност.  Г-н Расмусен  

употреби  понятието „Смарт отбрана”, т.е. „интелигентна отбрана“. 

 

Според него: „интелигентна отбрана” изисква  ясни,  реални и 

адекватни приоритети и по-голяма координация на усилията ни. 

 

Като приоритети той споменава: 

 

„…Инвестиране в областта на науката и технологиите…Създаване на 

по-голяма съгласуваност в рамките на Европа…“,подразбирайте между 

НАТО и ЕС. 

 

Когато говори  за координация на усилията, г-н Расмусен отрежда  

ролята на НАТО: като съветник и частен посредник, като отбелязва  и  

ролята на хората – да вникнат и разберат визията на Алианса и 

правилността на инвестициите в отбраната. Или както той самия казва:  

 

„…Смарт отбраната не е нещо за налагане от НАТО  на народа.  Става 

въпрос за неща, които им позволяват да работят по-добре, по-ефективно 

и ефикасно заедно.  Ролята на НАТО е да  постави стратегическата 

посока, да определя  възможните области на сътрудничеството,  да 

действа като клирингова къща, и да се  обменят добрите практики 

между съюзниците...“ 

 



  И ако на Мюнхенската среща бяха поставени за обсъждане текущите 

и бъдещите предизвикателства пред сигурността в близките  40 години, 

ние си поствяме задачата да обсъдим заедно проблемите на сигурността  и 

мястото и възможностите за инвестиции в отбраната на Р. България в 

близките 20 години. Казвам заедно, имайки предвид поканените да 

присъстват на днешната конференция: 

 

          - Държавните институции – президент, правителство (поканихме 

представители на МС и четири министерства), парламент; 

 

         -  Научните институции – БАН, Военна академия „Г. Раковски“, 

университетите, в т.ч и Студентския клуб на политолога; 

 

         -  Бизнеса – заинтересованите му представители от Р. България и др. 

държави; 

 

- НПО – поканени са представители на всички НПО от сферата на 

отбраната, както и някои други НПО. 

 

Благодаря Ви и давам думата за първия доклад на Министъра на 

отбраната о.р. ген. Аню Ангелов. 

 

 


